ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555
-----------------------------------ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี จึงขอประกาศผลการ
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
"ประชาชนมีการศึกษา พัฒนาทุกด้าน บริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมของชุมชน นาสังคมสู่
ความเข้มแข็ง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีฟื้นฟูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
(๑)

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดการศึกษา
(๓) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(๔) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๕) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(๖) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๗) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๘) การสาธารณูปการ
(๙) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๑๐) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๑๑) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๒) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๓) การส่งเสริมกีฬา
(๑๔) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๖) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๗) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๑๘) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๑๙) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๐) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๑) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๒) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง มหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
(๒๓) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๒๔) การผังเมือง
(๒๕) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๖) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๗) การควบคุมอาคาร
(๒๘) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๙) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๐) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภีได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับ
ก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและ
พัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑.๓ การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ทุกระดับ
๑.๔ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้า
๑.๕ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแล
สุขภาพ

๑.๖ การปูองกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
๑.๗ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนใน
๑.๘ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางศาสนา
๑.๙ การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๑๐ ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกาลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า และการปรับปรุง
๒.๒ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๒.๓ การสร้างและบารุงรักษาทางบกทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ
๒.๕ การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองจังหวัด
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ ส่งเสริมการกระจายอานาจการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
๓.๔ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
๓.๕ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทางานของ
องค์กรตนเอง
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
๔.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๔.๒ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
๔.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๔ การสร้างเครือข่ายชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
๕.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
๕.๒ การกาจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะระดับอาเภอ
๕.๓ การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
๕.๔ การจัดการ การบารุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ การใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๕ การสนับสนุนและรณรงค์ที่ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน

๖. ยุทธศาสตร์น้าแก้จน
๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา
แหล่งน้า คลองส่งน้า และกระจายการใช้ประโยชน์
๖.๒ การพัฒนาลุ่มน้า
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม
๗.๑ พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
๗.๒ การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
๗.๓ การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
๗.๔ เพิ่มความเข้มแข้งด้านการเกษตร/สินค้าชุมชน
๗.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
๗.๖ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
3 ปี
(พ.ศ. 2555-2557) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕4โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)
ยุทธศาสตร์
1.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
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40,034,000

9
207

1,135,000
124,065,360

18
309

2,635,000
235,300,970

20
242

2,685,000
169,477,270

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เกษตรกรรม

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่
2
กันยายน ๒๕๕ 4 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 102 โครงการ งบประมาณ
14,437,190 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตรกรรม
รวม

47
19
28
4

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
8,449,440
3,893,400
1,490,400
383,950

4
102

220,000
14,437,190

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๒๐,๐๐๐

๑

๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
นักเรียนนักศึกษาทางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในช่วงปิดภาคเรียน

๒

๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ สนับสนุนอาหารกลางวัน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
สาหรับนักเรียน
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒,๖๓๐,๖๘๐

๓

๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ อาหารเสริม(นม)
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑,๙๓๙,๙๖๐

๔

๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ โครงการอบรมสัมมนา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
และทัศนศึกษาดูงานของ
ร่วมกันอย่างมีความสุข
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เงินรายได้

๗๐,๐๐๐

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษามีรายได้ในช่วง
ปิดภาคเรียนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน

1 ครั้ง

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการ
เพื่อให้เด็กมีร่างกานที่
แข็งแรงมีพัฒนาการที่
ดี

๑,๐๘๒ คน

เพื่อให้ครูพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ

๑,๐๘๒คน

1 ครั้ง

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
ที่
๕

ยุทธศาสตร์

๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๖ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๗ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๘ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๙ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑๐ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑๑ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๑๐๐,๐๐๐

จัดซื้อตู้ไม้สาหรับเก็บ
กระเป๋านักเรียน/
ของเด็กเล่น
จัดซื้อโต๊ะญี่ปุน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๓๙,๐๐๐

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๖,๐๐๐

จัดซื้อโทรทัศน์แอล ซี ดี
(LCD TV)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๔,๐๐๐

จัดซื้อเครื่องเล่น DVD

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๓,๐๐๐

จัดซื้อระบบน้าดื่มบริสุทธิ์ เงินอุดหนุน
พร้อมการติดตั้ง
ทั่วไป

๕๐,๐๐๐

โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์การเล่น
กลางแจ้ง

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสารภี
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ โครงการสนับสนุน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ร่วมกันอย่างมีความสุข
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพระ
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
พิการผู้สูงอายุและ
ร่วมกันอย่างมีความสุข
ผู้ด้อยโอกาส
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ผู้ปุวยเอดส์
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ กิจกรรมกาชาดสนับสนุน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
กาชาดจังหวัด
ร่วมกันอย่างมีความสุข
นครราชสีมาและกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้นักเรียนได้ออก
กาลังกาย และพัฒนา
กล้ามเนื้อ
เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์ใช้ในการเรียน
และพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์ใช้ในการเรียน
และพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์ใช้ในการเรียน
และพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์ใช้ในการเรียน
และพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้นักเรียนมีน้า
ดื่มสะอาดดื่ม

1 ชุด
6 หลัง
40 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๓๖๒,๖๐๐

เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์ใช้ในการเรียน
และพัฒนาผู้เรียน

จานวน 90 คน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๖๕,๖๐๐

เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์ใช้ในการเรียน
และพัฒนาผู้เรียน

จานวน 65 คน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๖๔๖,๖๐๐

88 คน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๕๖,๐๐๐

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อสงเคราะห์ผู้ปุวย
เอดส์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๕,๐๐๐

เพื่อสนับสนุนกาชาด
จังหวัดนครราชสีมา
และกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต

จานวน 1 ครั้ง

26 คน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๒๔๐,๐๐๐

ส่งเสริม/สนับสนุนการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๙๗,๕๐๐

กีฬาต้านยาเสพติด/
แข่งขันกีฬาสารภีเกมส์

เงินรายได้

๑๕๐,๐๐๐

โครงการ

๑๖ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑๗ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑๘ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑๙ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เงินอุดหนุน
แข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับ ทั่วไป
อาเภอ

๑๕,๐๐๐

๒๐ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒๑ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

จัดซื้อปูายบอกคะแนน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๔,๕๐๐

ก่อสร้างสนามกีฬา
เงินอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตาบล ทั่วไป
สารภี

๔๕,๕๐๐

๒๒ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒๓ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒๔ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒๕ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๙๖,๐๐๐

วัสดุเครื่องดับเพลิง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๐,๐๐๐

จัดซื้อสัญญาณไฟจราจร
(ไฟสัญญาณเตือน)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๐๐,๐๐๐

ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่และวัน
สงกรานต์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๓๐,๐๐๐

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
เพื่อประชาชนมี
อุปกรณ์ในการเล่น
กีฬา
เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกีฬาต้าน
ยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การแข่งขันการกีฬา
ตาบลสารภี ในระดับ
ที่สูงขึ้น
เพื่อประชาชนมี
อุปกรณ์ในการเล่น
กีฬา
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีสถานที่
ออกกาลังกาย

1,192 คน

เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร
งานราชการ

15 หมู่บ้าน
15 หมู่บ้าน
3 ครั้ง

1ปูาย
ประตูฟุตบอล 2
ประตู,ประตูฟุต
ซอล 2 ประตู,เสา
วอลเล่ย์บอล ,เสา
ตะกร้อ
8 เครื่อง

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ภัย
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
ตามท้องถนน

1 ครั้ง

เพื่อลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนน

2 ครั้ง

4 จุด

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๓๐๐,๐๐๐

จัดซื้อแผงกั้นจราจร

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

จัดซื้อกรวยยางชนิดเนื้อ
ยาง

โครงการ

๒๖ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒๗ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒๘ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒๙ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๐ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๑ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๒ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๓ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๓๔ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๕ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๖ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๗ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15 หมู่บ้าน

๙,๐๐๐

เพื่อลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนน

6 ชุด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๔,๕๐๐

เพื่อลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนน

10 อัน

โครงการฝึกอบรมทบทวน เงินอุดหนุน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ทั่วไป
ฝุายพลเรือน
สมทบกองทุน
เงินรายได้
หลักประกันสุขภาพตาบล

๕๔,๐๐๐

เพื่อทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบล
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการ
พัฒนาศักยภาพ
เพื่อส่งเสริมและ
รณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก
เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์
ควบคุมและรณรงค์
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

1 ครั้ง

๑๒๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมอบรมเด็กและ
เยาวชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพ
ส่งเสริมและรณรงค์
ปูองกันโรคไข้เลือดออก

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๕,๐๐๐

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๘๐,๐๐๐

ส่งเสริมและรณรงค์
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๘๐,๐๐๐

อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๕๐,๐๐๐

การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เงินรายได้

๕๐,๐๐๐

อุดหนุนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอหนองบุญมาก
ฝึกอบรมจริยธรรม
คุณธรรม ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯพนักงาน
ลูกจ้างอบต.สารภี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๐,๐๐๐

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๐,๐๐๐

1 กองทุน
1 ครั้ง
15 หมู่บ้าน
15 หมู่บ้าน

เพื่ออุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้านในตาบล
เพื่อการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

15 หมู่บ้าน

เพื่ออุดหนุนอาเภอใน
การปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เพื่อให้ประชาชน ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานลูกจ้าง อบต.
สารภี มีจิตสานึกด้าน
จริยธรรม คุณธรรม

1 ครั้ง

15 หมู่บ้าน

1 ครั้ง

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

๓๘ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๙ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

จัดประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาประจาปี
๒๕๕๕
สนับสนุน/ส่งเสริมการจัด เงินอุดหนุน
งานวันแม่๑๒สิงหาคม
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๔๐ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัด เงินอุดหนุน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
งานวันพ่อ๕ธันวาคม
ทั่วไป
ร่วมกันอย่างมีความสุข

๒๐,๐๐๐

๔๑ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ สนับสนุน/ส่งเสริมการจัด เงินอุดหนุน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
งานวันปิยมหาราช
ทั่วไป
ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕,๐๐๐

๔๒ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ สนับสนุนการจัดงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ประจาปีอาเภอหนองบุญ
ร่วมกันอย่างมีความสุข
มาก (วันแห่งชัยชนะท้าว
สุระนารี)
๔๓ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ประจาปี ๒๕๕๕
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๓๐,๐๐๐

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๕๐๐๐

๔๔ ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้ จัดกิจกรรมวันเด็ก
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
แห่งชาติ
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๔๐,๐๐๐

45 ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
46 ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
47 ๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

ส่งเสริมกิจกรรมวัน
เงินรายได้
ผู้สูงอายุและวันครอบครัว

๑๕๐,๐๐๐

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๐,๐๐๐

กิจกรรมสืบสานประเพณี เงินอุดหนุน
สงกรานต์
ทั่วไป

๒๐,๐๐๐

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

1 ครั้ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และ
สามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

1 ครั้ง

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
ปฏิบัติงานอย่าง
ประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อซื้อรถบรรทุก 6
ล้อ ติดเครนพร้อม
กระเช้า

1 ครั้ง

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนหมู่บ้านตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้า
ในพื้นที่ที่มีปัญหาการ
ชะล้างพังทลายของ
ดิน
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยในวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ
เพื่อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม

1 ครั้ง

เพื่อนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต์

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๓๖๔,๓๐๐

48 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
49 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ ๑๐
ก่อสร้างท่อระบายน้าหมู่
ที่ ๔

50 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
51 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
52 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
53 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
54 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
55 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
56 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
57 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ ๑๑
ค่าจ้างแรงงาน(บ้านเทิด
ไท้)
วัสดุก่อสร้าง(บ้านเทิดไท้)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ เงินอุดหนุน
หมู่ที่ ๑
ทั่วไป
ก่อสร้างโรงสีพร้อม
เงินอุดหนุน
โรงเรือนหมู่ที่ ๑
ทั่วไป
ก่อสร้างอาคาร
เงินอุดหนุน
อเนกประสงค์หมู่ที่ ๒
ทั่วไป
ค่าปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ เงินอุดหนุน
ที่ ๖
ทั่วไป
ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ เงินอุดหนุน
บ้านสารภีหมู่ที่๒
ทั่วไป

๓๑๙,๔๐๐

58 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บ้านสารภีหมู่ที่๓

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๙๐,๐๐๐

59 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บ้านสารภีหมู่ที่๔

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๒๘,๐๐๐

59 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บ้านสารภีหมู่ที่๔

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๒๘,๐๐๐

60 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ เงินอุดหนุน
บ้านราษฎร์พัฒนาหมู่ที่ ๘ ทั่วไป

๘๕,๐๐๐

61 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บ้านสารภีหมู่ที่ ๑๐

๒๘๕,๐๐๐

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐๐๐๐
๕๑๑,๗๐๐
๒๓๑,๐๐๐

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ถนนกว้าง 4 เมตร
สัญจรไป-มาสะดวก ยาว 3,300 เมตร
เพื่อให้มีระบบระบาย รางระบายน้า กว้าง
น้าที่มีประสิทธิภาพ
5 เมตร
ยาว 5.5 เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ถนนกว้าง 5 เมตร
สัญจรไป-มาสะดวก
ยาว 2,620 เมตร
เพื่อก่อสร้างบ้านเทิด
1 ครั้ง
ไท้องค์ราชัน
เพื่อก่อสร้างบ้านเทิด
1 ครั้ง
ไท้องค์ราชัน
เพื่อบริการประชาชน
1 หลัง
เพื่อบริการประชาชน
ในชุมชน
เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกันของชุมชน
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไป-มาสะดวก
ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1 หลัง
1 หลัง
กว้าง 6 เมตร ยาว
3,900 เมตร
40จุด
20 จุด
16จุด
16จุด
17 จุด
30จุด

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้

62 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บ้านสารภีหมู่ที่ ๑๒

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

63 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บ้านสารภีหมู่ที่ ๑๓

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๗๓,๐๐๐

64 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บ้านสารภีหมู่ที่ ๑๔

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๖๑,๐๐๐

65 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๐๐,๐๐๐

66 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณสานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภี
หมู่ที่ ๑
ค่าติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
บ้านสารภีหมู่ที่ ๑๕

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๐๕,๐๐๐

67 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดสรรงบประมาณค่า
บันทึกและประมวลผล
ข้อมูล จปฐ.

เงินรายได้

๕๐,๐๐๐

68 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
69 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้าง
ระดับอาเภอ
จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
สานักงาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๔๕,๐๐๐

เงินรายได้

๕๕,๐๐๐

70 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อโต๊ะทางานระดับ
๓-๖

เงินรายได้

๒๒,๙๐๐

71 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อโต๊ะทางานระดับ
๗-๙

เงินรายได้

๔,๕๐๐

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๑๙๓,๐๐๐

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพื่อให้ความสะดวก
แก่ประชาชน

24จุด

ลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพื่อสนับสนุน
ค่าตอบแทนการ
จัดเก็บ/บันทึกและ
ประมวลผลข้อมูล
เพื่อส่งเสริมการบริกา
บ้านเมืองที่ดี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร

23 จุด
30 จุด
เสาไฟส่องสว่าง 4
ต้น
20 จุด
1 ครั้ง

12 ครั้ง
11 หลัง

7 ตัว

1 ตัว

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๒๕,๐๐๐

72 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์

73 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๐,๐๐๐

74 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๙๓,๐๐๐

75 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๖,๕๐๐

76 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อชั้นเหล็กฉาก
อเนกประสงค์

เงินรายได้

๑๒,๐๐๐

77 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

เงินรายได้

๕๒,๐๐๐

78 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานระดับ เงินอุดหนุน
๑ – ๒ (๕ ตัว)
ทั่วไป

๑๒,๐๐๐

79 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ชนิด LED ขาวดา

๕,๒๐๐

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร

10 ตัว

2 ตัว

3 เครื่อง

1 เครื่อง

4 หลัง

26 ตัว

5 ตัว

1 เครื่อง

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๑,๓๐๐

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

1 ตัว

80 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

81 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง
สายเหล็กแบบมือหมุน

เงินรายได้

๑๔,๐๐๐

82 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท

เงินรายได้

๑๘๐,๐๐๐

83 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การฝึกอบรม(การทัศน
ศึกษาดูงาน)

เงินรายได้

๕๐๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
เต็มประสิทธิภาพและ
เต็มศักยภาพ

1 ครั้ง

84 ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

อบรมเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารสมาชิก และ
พนักงาน อปท.

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๕๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
เต็มประสิทธิภาพและ
เต็มศักยภาพ

1 ครั้ง

๘๕ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๕,๐๐๐

1 ครั้ง

๘๖ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘๗ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

๕๗,๐๐๐

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ความสามารถบริการ
ประชาชนได้รวดเร

1 เครื่อง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

4 อัน

2 ทุน/ ปี

1 ซุ้ม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๖๐,๐๐๐

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๘,๐๐๐

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
แบบกระเป๋าหิ้ว

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๒,๐๐๐

โครงการสมานฉันท์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๐,๐๐๐

จัดทาแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ และการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา
ประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๕,๐๐๐

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๐,๐๐๐

๙๔ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริม/สนับสนุน
กระบวนการทาแผน
ชุมชน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๔๕,๐๐๐

๙๕ ๔.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความ
ยากจน
๙๖ ๔.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความ
ยากจน

ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ เงินรายได้
พอเพียง

๑๖๐,๐๐๐

ประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

๒๐,๐๐๐

ที่

ยุทธศาสตร์

๘๘ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘๙ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๙๐ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๙๑ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๙๒ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๙๓ ๓.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ
จัดซื้อเต้นท์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน

2 หลัง

เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้จ่ายในการ
จัดทารูปเล่มและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น

4 เครื่อง

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนหมู่บ้านตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนหมู่บ้านตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3 เครื่อง
1 ครั้ง
5 ครั้ง

15 หมู่บ้าน

15 หมู่บ้าน

15 หมู่บ้าน

1 ครั้ง

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
แหล่งที่มา
งบประมาณ
๙๗ ๔.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
เงินอุดหนุนให้กลุ่มอาชีพ เงินอุดหนุน
ความสามารถทางเศรษฐกิจ ต่างๆ
ทั่วไป
และบรรเทาปัญหาความ
ยากจน
๙๘ ๔.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน เงินรายได้
ความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความ
ยากจน

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๑๒๐,๐๐๐

๙๙ ๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อบต.

๑๐๐ ๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน
๑๐๑ ๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน
๑๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ

15 หมู่บ้าน

๘๓,๙๕๐

เพื่อสมทบสวัสดิการ
ชุมชน

1 โครงการ

เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อให้หน่วยงานมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามร่ม
รื่น

1 โครงการ

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพระ

เงินรายได้

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อให้หน่วยงานมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามร่ม
รื่น

1 โครงการ

ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปี๒๕๕๕

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๐,๐๐๐

1 ครั้ง

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติประจาปี๒๕๕๕

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๐,๐๐๐

เพื่ออนุรักษ์ดินและ
น้าในพื้นที่มีปัญหา
การชะล้างและ
พังทลายของหน้าดิน
เพื่ออนุรักษ์ดินและ
น้าในพื้นที่มีปัญหา
การชะล้างและ
พังทลายของหน้าดิน

1 ครั้ง

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.สารภีมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 59 โครงการ จานวนเงิน 6,703,025 บาทมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 59 โครงการ จานวนเงิน 6,703,025 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่
1

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน
รวม

27

ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สนับสนุนอาหาร
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต กลางวันสาหรับ
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
นักเรียน
อย่างมีความสุข

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
4,544,043
27

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
4,544,043

16

1,173,500

16

1,173,500

13

637,960

13

637,960

3

347,522

3

347,522

59

6,703,025

59

6,703,025

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
เงินอุดหนุน 2,630,680
ทั่วไป

วงเงิน
ตามสัญญา
22,880
23,920
22,724
21,736
13,750
21,060
17,745
22,932
25,116

คู่สัญญา
CNTR
181/55
CNTR
182/55
CNTR
165/55
CNTR
164/55
CNTR
19/55
CNTR
44/55
CNTR
45/55
CNTR70/5
5
CNTR71/5
5

วันที่เซ็น
สัญญา
3/9/55

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

30/9/55

90

31/8/55

90

31/8/55

90

18/1/55

90

31/3/55

90

31/3/55

90

21/5/55

90

21/5/55

90

90

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สนับสนุนอาหาร
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต กลางวันสาหรับ
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
นักเรียน
อย่างมีความสุข

วงเงิน
ตามสัญญา
22,880

โรงเรียนบ้านพระ

๒

๓

๔

๕

6

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

โรงเรียนบ้านท่า
ตะแบก
โรงเรียนบ้านทุ่ง
หัวขวาน
อาหารเสริม(นม)

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดซื้อตู้ไม้สาหรับเก็บ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต กระเป๋านักเรียน/
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
ของเด็กเล่น
อย่างมีความสุข

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดซื้อโต๊ะญี่ปุน
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดซื้อโทรทัศน์แอล ซี
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต ดี
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดซื้ออุปกรณ์การเล่น เงินอุดหนุน
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต แจ้ง
ทั่วไป
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

1/6/55

90

13/9/55

90

-

-

86,600

-

634,400

-

-

-

663,000

-

-

-

124,800

-

-

1,939,960

902,507.9
0

CNTR
1/55

1/11/54

อุดหนุน
โรงเรียน
อุดหนุน
โรงเรียน
อุดหนุน
โรงเรียน
อุดหนุน
โรงเรียน
130

900,164.4
0

CNTR
73/55

1/5/55

130

39,000

39,000

CNTR
195/55

20/9/55

100

16,000

16,000

CNTR
194/55

20/9/55

100

39,000

39,000

CNTR
91/55

18/5/55

100

4/7/55

100

23,920

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

CNTR104/
55
CNTR
105/55
CNTR
193/55
-

20,000
โรงเรียนบ้านสารภี

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา
1/6/55

100,000

99,500

CNTR
129/55

90

ที่
7

8

9

10

11

12

13

๑4

ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

จัดซื้อเครื่องเล่น DVD

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์บ้าน
สารภี)
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์บ้าน
พระ)
จัดซื้อระบบน้าดื่ม
บริสุทธิ์พร้อมการ
ติดตั้ง

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดซื้อปูายบอกคะแนน เงินอุดหนุน
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ทั่วไป
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
ก่อสร้างสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลสารภี

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

CNTR
90/55
CNTR
185/55

18/5/55
25/7/55

100
100

CNTR
159/55

25/7/55

100

CNTR
63/55

26/4/55

100

97,169

CNTR
23/55

12/3/55

100

4,100

CNTR
52/55

17/4/55

100

42,000

CNTR
24/55

13/3/55

100

4,100

CNTR
52/55

17/4/55

100

วงเงิน
ตามสัญญา

3,000
362,600

1,290
39,000

265,600

53,999

50,000

49,000

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
ส่งเสริม/สนับสนุนการ เงินอุดหนุน
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต จัดหาวัสดุการกีฬา
ทั่วไป
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

งบตาม
ข้อบัญญัติ

97,500

4,500

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
45,500

จัดซื้อปูายบอกคะแนน เงินอุดหนุน
ทั่วไป
4,500

ที่
15

16

17

18

19

ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
ก่อสร้างสนามกีฬา
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วน
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
ตาบลสารภี
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
วัสดุเครื่องดับเพลิง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดซื้อสัญญาณไฟ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต จราจร(ไฟสัญญาณ
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
เตือน)
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดซื้อแผงกั้นจราจร
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ

45,500
96,000

10,000

100,000

21

22

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

จัดซื้อกรวยยางชนิด
เนื้อยาง

CNTR
24/55

13/3/55

100

CNTR
47/55

30/3/55

100

CNTR
150/55

20/7/55

100

CNTR
48/55

3/4/55

100

9,000

CNTR
111/55

5/6/55

100
100

4,500

CNTR
42/55

26/3/55

42,000
92,000

คู่สัญญา

4,750

100,000

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
4,500

ส่งเสริมและรณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
9,000

20

วันที่เซ็น
สัญญา

วงเงิน
ตามสัญญา

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ส่งเสริมและรณรงค์
เงินอุดหนุน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป

100
80,000
80,000

53,000

CNTR
102/55

28/5/55
100

73,500

CNTR
100/55

28/5/55

ที่
23

24

25

26

27

28
29
30
31

ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
จัดประเพณีแห่เทียน
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต เข้าพรรษาประจาปี
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
2555
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๑.ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ
100,000

วงเงิน
ตามสัญญา
40,000
6,000

คู่สัญญา
CNTR
153/55

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

วันที่เซ็น
สัญญา
27/7/55

100

30/7/55

100

-

-

สนับสนุน/ส่งเสริมการ เงินอุดหนุน
จัดงานวันแม่
ทั่วไป
๑๒สิงหาคม

10,000

10,000

CNTR
160/55
-

สนับสนุน/ส่งเสริมการ เงินอุดหนุน
จัดงานวันพ่อ๕
ทั่วไป
ธันวาคม

20,000

20,000

-

-

-

สนับสนุน/ส่งเสริมการ เงินอุดหนุน
จัดงานวันปิยมหาราช ทั่วไป

5,000

5,000

-

-

-

สนับสนุนการจัดงาน
ประจาปีอาเภอหนอง
บุญมาก (วันแห่งชัย
ชนะท้าวสุระนารี)
ก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะ ม.1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000

30,000

-

-

-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

230,000

230,000

CNTR
128/55

2/7/55

100

ก่อสร้างโรงสีพร้อม
โรงเรือน ม.1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

300,000

289,000

CNTR
184/55

4/9/55

100

ก่อสร้างอาคาร
เงินอุดหนุน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ทั่วไป

100,000

93,000

CNTR
88/55

17/5/55

100

43,000

CNTR
1/55

14/11/54

100

ค่าบารุงรักษาและ
เงินอุดหนุน
ซ่อมแซม โครงการ
ทั่วไป
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วง ๆ
เนื่องจากเกิดอุทกภัย
หมู่ที่ 5

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

32

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

33

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

34

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

35

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

36

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วง ๆ
เนื่องจากเกิดอุทกภัย
หมู่ที่ 3
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านเป็น
ช่วงๆ หมู่ที่ 15 บ้าน
วังไทรพัฒนา ต.สารภี
อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา
สารองจ่าย โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
เป็นหลุมเป็นบ่อเป็น
ช่วงๆเนื่องจากเกิด
อุทกภัย หมู่ 9 บ้าน
โนนขี้ตุ่น ต.สารภี อ.
หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ
หมู่ 7
สารองจ่าย โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ
เนื่องจากอุทกภัย หมู่
2

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา
60,000

คู่สัญญา
CNTR
2/55

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

วันที่เซ็น
สัญญา
14/11/54

100

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

42,000

CNTR
3/55

24/11/54

100

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

60,000

CNTR
4/55

24/11/54

100

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000

CNTR
5/55

28/11/54

100

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

31,500

CNTR
6/55

28/11/54

100

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

37

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

38

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

39

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

40

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

41

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็น
ช่วงๆโดยใช้หินคลุก
หมู่ 13 บ้านทุ่งรวง
ทอง
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
เป็นหลุมเป็นบ่อเป็น
ช่วงๆและวางท่อ คสล.
หมู่ 13 บ้านทุ่งรวง
ทอง
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ
เนื่องจากเกิดอุทกภัย
หมู่ที่ 1
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ
หมู่ที่ 12
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ
หมู่ 12

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา
48,000

คู่สัญญา
CNTR
11/55

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

วันที่เซ็น
สัญญา
28/11/54

100

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

55,000

CNTR
12/55

16/12/54

100

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

69,000

CNTR
13/55

17/1/55

100

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

4,600

CNTR
14/55

17/1/55

100

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

22,500

CNTR
15/55

17/1/55

100

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

42

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ
เนื่องจากเกิดอุทกภัย
หมู่ 10

43

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

44

3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม โครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรที่เป็น
หลุมเป็นบ่อเป็นช่วงๆ
เนื่องจากอุทกภัย
หมู่ 14
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

45

46

47

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ข้อบัญญัติ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

วงเงิน
ตามสัญญา
17,900

100

CNTR
17/55

17/1/55

100

7,400

CNTR
186/55
CNTR
57/55
CNTR
59/55
CNTR
60/55
CNTR
187/55

25/9/55

100

24/4/55

100

24/4/55

100

24/4/55

100

6/9/55

100

CNTR
194/55

20/9/55

100

55,000

จัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับ 7-9

4,500

3,700

จัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

25,000

16,000

45,100
22,000

CNTR
16/55

78,000

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

จัดซื้อโต๊ะทางาน
ระดับ 3-6

คู่สัญญา

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

วันที่เซ็น
สัญญา
17/1/55

19,400
7,200

ที่
48

ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ
โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

งบตาม
ข้อบัญญัติ
500,000

วงเงิน
ตามสัญญา
13,750
60,000
60,000
96,000

49

50

51

52

53

54

55

3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

คู่สัญญา
CNTR
CNTR
19/55
CNTR
20/55
CNTR
18/55
CNTR
75/55
CNTR
41/55

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

วันที่เซ็น
สัญญา
18/1/55

100

18/1/55

100

18/1/55

100

3/5/55

100

23/03/55

100

จัดซื้อแท่นกล่าว
รายงาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

10,000

8,500

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

93,000

65,500

CNTR
64/55

27/4/55

100

จัดซื้อชั้นเหล็กฉาก
อเนกประสงค์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

12,000

12,00

CNTR
79/55

10/5/55

100

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

เงินรายได้

100,000

99,000

CNTR
95/55

22/5/55

100

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

57,000

57,000

CNTR
151/55

20/7/55

100

จัดซื้อเต็นท์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

60,000

60,000

CNTR
51/55

11/4/55

100

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

8,000

7,560

CNTR
145/55

16/7/55

100

ที่
56

57

58

59

ยุทธศาสตร์

แหล่งที่มา
โครงการ
งบประมาณ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เงินอุดหนุน
แบบกระเป๋าหิ้ว
ทั่วไป

3. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมหมู่บ้าน
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน

งบตาม
ข้อบัญญัติ
12,000

วงเงิน
ตามสัญญา
4,000
7,850

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

160,000

66,219
39,450
48,853

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ อบต.

เงินรายได้

100,000

100,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พระ

เงินรายได้

100,000

93,000

คู่สัญญา
CNTR
61/55
CNTR
99/55
CNTR
9/55
CNTR
10/55
CNTR
8/55
CNTR
131/55

CNTR
179/55

วันที่เซ็น
สัญญา
24/4/55

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

28/5/55

100

30/11/54

100

7/12/54

100

30/11/54

100

5/7/55

100

29/8/55

100

100

ช. การใช้จ่ายเงินจ่ายขาดสะสม
อบต.สารภีมีการใช้จ่ายเงินจ่ายขาดสะสมในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จานวนเงิน 7,082,997 บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน
9 โครงการ จานวนเงิน 7,082,997 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ ดังนี้
แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินสะสม

งบตาม
ข้อบัญญัติ
353,200

วงเงิน
ตามสัญญา
351,000

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
5
บ้านทุ่งหัวขวาน

2

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิด (CAPE SEAL)
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่
13 จากศาลา SML
ไปถึงหมู่ที่ 5

เงินสะสม

708,700

707,000

CNTR
37/55

26/3/55

60

3

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 7
บ้านหนองปลาไหล

เงินสะสม

358,100

199,999

CNTR
50/55

5/5/55

60

4

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 13

เงินสะสม

147,900

109,999

CNTR
76/55

4/5/55

30

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้านเป็น
ช่วงๆ
หมู่ที่ 9 บ้านโนนขี้ตุ่น
ก่อสร้างถังกรองน้า
สนิมเหล็กประปา
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 5

เงินสะสม

265,000

199,999

CNTR
77/55

4/5/55

60

เงินสะสม

80,000

74,000

CNTR
124/55

18/6/55

30

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1
บ้านสารภี
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่) หมู่ที่ 4
บ้านท่าตะแบก

เงินสะสม

383,000

382,000

CNTR
149/55

19/7/55

60

3,311,000

3,310,000

CNTR
176/55

22/8/55

180

5

6

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

7

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

8

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

เงินสะสม

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา
20/2/55

CNTR
21/55

60

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

9

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ก่อสร้างฝายน้าล้น
คอนกรีต
เสริมเหล็กทานบใหม่
หมู่ที่ 11 บ้านดอน
หนองจิก

แหล่งที่มา
งบตาม
งบประมาณ ข้อบัญญัติ
เงินสะสม
1,750,000

วงเงิน
ตามสัญญา
1,749,000

คู่สัญญา
CNTR
183/55

วันที่เซ็น
สัญญา
4/9/55

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

100

ซ. การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
อบต.สารภีมีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 3 โครงการ จานวนเงิน 9,673,500 บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 3 โครงการ
จานวนเงิน 9,673,500 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่
1

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์สร้าง
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต พิการผู้สูงอายุและ
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
ผู้ด้อยโอกาส
อย่างมีความสุข

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา
632,000

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา
11/10/255
4
4/11/2554

629,500
7/12/2554
628,500
10/1/2555
1,338,600
8/2/2555
801,300
8/3/2555
799,800
10/4/2555
799,600
27/4/2555
799,800
5/6/2555
786,300
4/7/2555
790,800
6/8/2555
793,500
18/9/2555
790,800

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน

ตุลาคม
2554
พฤศจิกาย
น 2554
ธันวาคม
2554
มกราคม
2555
กุมภาพันธ์
2555
มีนาคม
2555
เมษายน
2555
พฤษภาค
ม2555
มิถุนายน
2555
กรกฎาคม
2555
สิงหาคม
2555
กันยายน
2555

ที่
2

3

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์สร้าง
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต ผู้ปุวยเอดส์
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

1.ยุทธศาสตร์สร้าง
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต ผู้ปุวยเอดส์
ที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงิน
ตามสัญญา
6,500
6,500
7,000
6,500
6,500
7,000
6,500

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันที่เซ็น
การดาเนิน
สัญญา
งาน
11/10/255 ตุลาคม
4
2554
4/11/2554 พฤศจิกาย
น 2554
7/12/2554 ธันวาคม
2554
10/1/2555 มกราคม
2555
8/2/2555 กุมภาพันธ์
2555
8/3/2555 มีนาคม
2555
10/4/2555 เมษายน
2555

7,000

27/4/2555 พฤษภาคม

7,500

5/6/2555

มิถุนายน
2555

6,500

4/7/2555

กรกฎาคม
2555

8,000

6/8/2555

สิงหาคม
2555

7,500

18/9/2555 กันยายน

2555

2555

องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี
2555
ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภีสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕6

(นายจันทร์ เที่ยงกระโทก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี

